www.houtvaart.nl

Aan alle leden van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart

Haarlem, 27 februari 2019
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op:
Dinsdag 26 maart 2019, 19.30 uur
in “Het Badhuis”
Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem
(In de omgeving geldt betaald parkeren!)
AGENDA
1.

Opening en vaststelling agenda.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.
- vacature coördinator activiteiten
- afscheid Kitty Raaphorst en welkom aan Mary Hoogenes.

3.

Verslag van de ALV, 22 maart 2018.
Het conceptverslag van deze vergadering staat op de website. www.houtvaart.nl

4.

Voorstel ambassadeurschap “Vrienden van de Houtvaart”.
Fondsvorming in het kader van Houtvaart 100 jaar in 2027.

5.

Inhoudelijk en financieel bespreken en vaststellen Jaarverslag 2018.
Het concept-jaarverslag 2018 staat 2 weken voor de vergadering op de website.
www.houtvaart.nl. Tevens ter inzage tijdens de algemene ledenvergadering.
- verslag van de kascommissie 2018.
- verkiezing kascommissie voor 2019.

6.

Bespreken en vaststellen begroting 2019.
De begroting staat op de website en is ter inzage tijdens de vergadering.

7.

Verkiezing bestuursleden.
- Marlon Witteman treedt na twee periodes plus een extra jaar af omdat er een opvolger
is gevonden. Jan Nijenhof stelt zich verkiesbaar voor haar opvolging als coördinator
vrijwilligers.
- Jan den Hollander treedt af als voorzitter. Hij heeft twee termijnen deze functie vervuld.
De functie is vacant. Toelichting ter vergadering.
Kandidaten voor beide functies kunnen zich melden bij de secretaris, Paul Platt
(secretaris@houtvaart.nl).

8.

Vooruitblik op activiteiten voor het seizoen 2019.

9.

Toelichting op de activiteiten voor het komende zwemseizoen door
medewerkers SRO.

10.

Wat verder ter tafel komt.

11.

Sluiting van de vergadering.

Na afloop van de vergadering kan er nog wat nagepraat worden onder het genot van een drankje.

***************

NB. Dat is de laatste uitnodiging voor de ALV die per post verzonden wordt, de volgende
uitnodiging wordt per email verzonden. Al veel leden hebben hun mailadres gegeven. Mocht u dat
nog niet gedaan hebben graag doorgeven via het mailadres: penningmeester@houtvaart.nl. Heeft
u wel een emailadres opgegeven maar krijgt u de nieuwsbrief/ koerier niet? Laat het ons weten !!

De penningmeester heeft daarnaast nog het verzoek of u wilt nazien of de te naamstelling en de
adressering nog steeds juist is. Zo niet, wilt u dit dan melden aan de penningmeester.

